Dòng bơm Grundfos CR thế hệ mới

VƯỢT QUA
CÁC GIỚI HẠN

CHÚNG TÔI ĐÃ VƯỢT
QUA CÁC GIỚI HẠN.
BẠN CŨNG CÓ THỂ.
Dòng bơm Grundfos CR thế hệ mới và mở rộng đã vượt
qua những giới hạn cho phép với khả năng cải thiện hiệu
suất đạt chuẩn thế giới và cấp lưu lượng lên đến 320 m3/h.
Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Grundfos phát minh ra máy bơm ly tâm trục đứng
đa tầng đầu tiên trên thế giới vào năm 1972. Nhưng động lực tiếp tục thiết lập các giới
hạn mới để phục vụ khách hàng của chúng tôi vẫn luôn hiện hữu.
Đó là lý do tại sao chúng tôi vô cùng tự hào được thông báo về sự kiện ra mắt dòng bơm
CR thế hệ mới của Grundfos. Với ba định mức lưu lượng lớn mới, áp suất bơm lên đến
40 bar và khả năng cải thiện hiệu quả điện năng đáng kể, dòng bơm CR mở ra một loạt
cơ hội hoàn toàn mới cho các kỹ sư.
Chúng tôi thực sự háo hức được thấy khách hàng sử dụng dòng sản phẩm này.

Dòng bơm thế hệ mới bao gồm:
CR 185, CR 215 và CR 255

HIỆU SUẤT
ĐẠT CHUẨN
THẾ GIỚI
Dòng bơm Grundfos CR thế hệ mới được thiết kế theo
hướng đạt được hiệu suất và hiệu quả điện năng tối
đa trên diện rộng. Từ bước phát triển theo hướng mô
phỏng của hệ thống thủy lực ưu việt đến những cải tiến
nhỏ như tạo hình các cạnh nghiêng của cánh gạt và đưa
vào hệ thống dẫn hướng dòng chảy để xử lý triệt để
tình trạng xoáy và chuyển động không đều.

Kết quả là chúng tôi có có được một dòng bơm có hiệu
quả điện năng thực sự đạt chuẩn thế giới, đánh bại
những dòng bơm tiền thân nổi bật trước đó.

HẦU NHƯ KHÔNG CÓ
ĐỐI THỦ

BIẾN MÔ PHỎNG
THÀNH THỰC TẾ

PHÊ DUYỆT VÀ
GIẤY CHỨNG NHẬN

Dòng bơm CR được thiết kế dựa trên nền tảng
hơn bốn thập kỷ điều chỉnh và cải tiến liên tục
kể từ dòng bơm CR lần đầu tiên ra mắt vào
năm 1972, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi
đây là dòng bơm có độ tin cậy vượt trội
trong ngành.

Sau hơn 10.000 mô phỏng trong quá trình thiết
kế, chúng tôi áp dụng quá trình kiểm tra thực tế
nghiêm ngặt cho dòng bơm Grundfos CR thế hệ
mới trước khi đi vào sản xuất.

Tất cả máy bơm trong dòng bơm CR đều có thể
cấp được chứng chỉ và chứng nhận liên quan bao gồm hiệu suất máy bơm và động cơ,
vật liệu, thực phẩm và nước uống, ATEX và
ngoài khơi.

Trong giai đoạn thiết kế, chúng tôi thực hiện
từng bước để đảm bảo rằng dòng bơm CR thường được sử dụng trong các ứng dụng mà
thời gian hoạt động là yếu tố quan trọng – là
dòng sản phẩm hầu như không có đối thủ.
Chúng tôi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các
máy bơm CR của mình trước khi xuất xưởng để
đảm bảo chắc chắn tính năng này. Và chúng tôi
áp dụng cho tất cả dòng bơm này - không chỉ là
một máy bơm mẫu ngẫu nhiên.
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CÂN BẰNG HOÀN HẢO
Đối với những máy bơm có công suất lớn nhất
(75kW+), chúng tôi đã phát triển Thiết bị xử lý lực
đẩy (THD) để cải thiện tuổi thọ động cơ và cho
phép sử dụng động cơ chuẩn bằng cách sử dụng
áp suất đẩy để cân bằng.

THIẾT BỊ XỬ LÝ LỰC ĐẨY (75 KW+)
MỚI
Thiết bị xử lý lực đẩy (THD) sử dụng áp suất xả để
cân bằng sức đẩy dọc trục và cho phép sử dụng
động cơ tiêu chuẩn. (Dưới 75kW, sức đẩy dọc
trục được hấp thụ bằng ổ trục động cơ được
gia cố)

BUỒNG BƠM
MẶT BÍCH

ĐẾ BƠM

Chúng tôi có nhiều lựa chọn mặt bích để
đảm bảo rằng dòng bơm CR có thể được
lắp vào bất kỳ loại đường ống nào trên
khắp thế giới.

Cửa vào được tối ưu hóa với mức hao hụt áp
suất tối thiểu làm giảm đáng kể các yêu cầu
đối với NPSHr - cho phép chúng tôi thiết kế hệ
thống nhỏ gọn hơn nhiều. Cửa ra được tối ưu
hóa tương tự để cải thiện hiệu suất thủy lực và
hiệu suất tổng thể của bơm.

Các cạnh nghiêng được định hình của cánh
gạt dẫn hướng có tác dụng làm giảm chuyển
động không đều để ngăn ngừa tình trạng hao
hụt năng lượng trong chất lỏng được bơm.

VÒNG LÀM KÍN
Các vòng làm kín mới làm giảm mức độ tuần
hoàn của máy bơm để cải thiện hiệu suất
tổng thể.

PHỐT BƠM MỚI

CÁNH BƠM
Chúng tôi tối ưu hóa cánh bơm để đạt hiệu
suất tối đa thông qua thiết kế dựa trên mô
phỏng bao quát.

NẮP ĐẬY
Nắp đậy mới dạng cốc giúp giảm thiểu
mức độ tuần hoàn bằng cách dẫn chất
lỏng ra khỏi vị trí trung tâm của buồng
bơm.

Tất cả máy bơm thuộc dòng bơm CR lớn hiện nay
đều sử dụng phốt làm kín trục Grundfos đã được
kiểm chứng tại hiện trường, vừa có độ bền cao vừa
dễ thay thế.

TÙY CHỌN
KHÔNG GIỚI HẠN
Dòng bơm Grundfos CR có nhiều tùy chọn tùy chỉnh gần như là không
giới hạn, từ các cấp lưu lượng, lắp đặt ngang/đứng và vật liệu đến các
hạng mức áp suất, đấu nối và công suất động cơ.
Với hàng triệu thay đổi có thể có trong dòng bơm CR, khách hàng có
thể thiết lập máy bơm Grundfos CR sao cho phù hợp chính xác với yêu
cầu kỹ thuật của mình - bất kể là cho ứng dụng nào.

GIẢI PHÁP ĐA BƠM
Điều khiển phân tầng là giải pháp tiết kiệm điện năng nhất trong các ứng dụng có sự thay đổi
đáng kể theo yêu cầu hoặc nhu cầu lưu lượng đỉnh ở mức cao hiếm gặp.
Dòng bơm CR tạo thành xương sống của hệ thống tăng áp HYDRO MPC cắm-và-chạy đã được
thử nghiệm trước của chúng tôi. Các hệ thống tối ưu hóa hiệu suất toàn diện này có sẵn trong
các cấu hình bơm với tối đa sáu máy bơm CR mà khách hàng có thể lựa chọn - cho phép lưu
lượng lên đến 1.920 m3/h.

KIỂM SOÁT VẬN HÀNH
Trong hầu hết các ứng dụng, khách hàng có thể cải thiện hiệu quả điện năng đáng kể
bằng cách kiểm soát hiệu suất máy bơm - đặc biệt nếu có sự thay đổi lớn theo yêu cầu.
Bộ truyền động CUE của Grundfos được tối ưu hóa đặc biệt cho quá trình vận hành
máy bơm và có sẵn ở tất cả các mức điện áp và tần số cho các máy bơm thuộc dòng
bơm CR.
Có thể lắp máy bơm CR có công suất đến 22 kW với bộ truyền động tích hợp (CRE)
hoặc bộ truyền động độc lập (CUE).
Đối với dòng bơm CR/CRN lớn, chúng tôi cung cấp các bộ truyền động cắm-và-chạy và
thậm chí có thể được định cấu hình trước và thử nghiệm để phù hợp với nhu cầu cụ
thể của khách hàng.
Có thể kết nối tất cả máy bơm CR với một bộ CIU nhằm mục đích giao tiếp và truyền dữ
liệu đến các hệ thống SCADA và BMS.

TÙY CHỈNH MÁY BƠM CR

CHẤT LỎNG PHỨC TẠP
Để ngăn ngừa tình trạng ăn mòn do các chất
lỏng độc hại, xâm thực, có mùi, dễ cháy, kết
tinh, đóng rắn và/hoặc dính, chúng tôi cung
cấp máy bơm dẫn động từ tính hoặc máy
bơm CRN dùng phốt bơm đôi (nối tiếp hoặc
đấu ngược).

CHẤT LỎNG NHIỆT ĐỘ CAO
Đối với chất lỏng có nhiệt độ vượt quá 120
° C, chúng tôi đề xuất giải pháp làm mát
bằng không khí cho máy bơm CRN. Đỉnh
làm mát bằng không khí này có thể xử lý
nhiệt độ nước lên đến 180 ° C và nhiệt độ
dầu lên đến 240 ° C.

NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT
Để xử lý các vấn đề đặc biệt về nước siêu
tinh khiết, chúng tôi có dòng bơm CRN trong
quá trình thực hiện không dịch chuyển (các
model không có carbon và/hoặc sạch &
khô).

NPSH THẤP
Máy bơm CR có thể lắp với cánh bơm NPSH
thấp chuyên dụng để tránh tình trạng xâm
thực trong các hệ thống lắp đặt có điều kiện
hút kém.

LẮP ĐẶT NGANG
Máy bơm CR lắp ngang theo yêu cầu để lắp đặt
ở những nơi có chiều cao hạn chế, ở khu vực dễ
xảy ra động đất hoặc trên tàu.

ATEX/EX
Dòng bơm CR có thể được thiết kế với động
cơ chống cháy nổ và được ATEX phê duyệt
theo yêu cầu.
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